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NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Národní 23, Praha 1
+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin  |  So 10–18 hodin

NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Biskupská 31, České Budějovice 1

+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–18 hodin  |  So 9–16 hodin

SVATEBNÍ SALON 
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Ano, letos je tomu 25 roků, co jsme založili svatební firmu 
Nuance. Do roku 1991 se jmenovala Quercy, aby přinesla 
do postkomunistického Československa trochu jihofrancouz-
ského slunce stejnojmenného regionu. Tehdy trh se svatebními 
šaty neexistoval, takže v podstatě vše, co jsme podnikli, bylo 
novátorské. Modely jsme dováželi z Ruska a Polska.

V roce 1992 se Quercy stala franšízovou pobočkou tehdejší-
ho evropského lídra svatební branže, pařížské firmy Pro-
nuptia, převzala její název a až do roku 2006, tedy 14 let, 
ji v ČR zastupovala. Zavedli jsme tím do Čech nový pojem 
i systém, tzv. autorizovaných svatebních salonů, potažmo 
řetězec značkových svatebních salonů. To bylo ve svatebním 
oboru zcela převratné a díky přímému dovozu svatebních 
šatů i pánských obleků z Paříže se k vám dostaly první 
skutečné designerské skvosty. Pro Pronuptii tehdy navrhovaly 
hvězdy typu Lacroix, Ashley, Balenciaga, a česká sí čítala 
11 salonů, tedy, opět jsme posunuli branži kupředu. Po neob-
ratném převzetí Pronuptie švýcarskými vlastníky a pozdějším 
dalším prodejem francouzskému provozovateli supermarketo-
vých prodejen levných svatebních šatů, jsme spolupráci ukončili.

V roce 2009 jsme získali licenci španělského světově proslulého koncer-
nu Pronovias a pod značkou Nuance jsme akcelerovali svatební branži 
na další úroveň otevřením multioborového svatebního domu v samém srdci 
České republiky, v Praze na Národní třídě, a značně rozšířili také pobočku 
Nuance v Českých Budějovicích.

Přivážíme vám úžasné modely z Barcelony a díky vám máme tu čest pře-
tvářet české půjčovnictví v moderní obchodování s nejkrásnějšími svatební-
mi, společenskými a pánskými oděvy.

Vladimíra a Viktor Blažkovi

Čtvrtstoletí nuancí, 
aneb jsme dobří 
a baví nás to.

NUANCE PŘIVÁŽÍ
OBLEKY WILVORST

SVATEBNÍM EXPERTEM NEMŮŽE BÝT KAŽDÝ
FIRMY SÍDLÍCÍ VE SVATEBNÍM DOMĚ JIMI JSOU

ŠPIČKOVÉ NĚMECKÉ OBLEKY K PRODEJI I PRONÁJMU 
VE SVATEBNÍCH DOMECH NUANCE

NUANCE.CZ



N UA N C E S VAT E B N Í  D Ů M 
ČESKÉ BUDĚJOVICE BISKUPSKÁ 31

Padesát metrů od radnice k mostu. Prémiový svatební salon NUANCE je v Biskup-
ské ulici od roku 1995. Přinesl evropský standard svatebních služeb, jako jediný 
v Jižních Čechách zastupuje barcelonskou firmu PRONOVIAS, resp. San Patrick, 
a německého výrobce prestižních pánských obleků Wilvorst.

+ 420 737 014 374  |  na výběr je nutné se objednat 
sanpatrick@nuance.cz  |  www.nuance.cz

N UA N C E S VAT E B N Í  D Ů M 
PRAHA 1 NÁRODNÍ 23

Vypravte se k nám klidně autem. V ulici Národní nejsou rezidentní zóny. U svatebního 
domu je stání na parkovací automat, případně parkoviště pod Národním divadlem. 
Jsme hlavním premium dealerem nejuznávanější světové značky PRONOVIAS Barce-
lona v ČR. I ostatní produkty a služby NAUNCE svatebního domu jsou od lídrů branže.

+ 420 737 438 084  |  na výběr je nutné se objednat
pronovias@nuance.cz  |  www.nuance.cz



Prvních 20 předplatitelek 
získá vouchery na kované 
snubní prsteny Kredum

Objednávky: e-mail: predplatne@tvoje-svatba.cz 
tel.: +420 603 466 467, www.tvoje-svatba.cz

roční
předplatné
392 Kč

+
dárek

PŘEDPLATNÉ

www.tvoje-svatba.cz

Šach & Mat
4. ročník

Přijďte podpořit svoji favoritku 
v soutěži o pohádkové věno. 

Finálový večer dne 27.2.2015 
v divadle Hybernia od 19 hodin. 

www.soubojnevest.cz

Lístky v předprodeji na ticketpro.cz



VN 495 
PEPE BOTELLA 2015 

OD NUANCE

VN 496 
PEPE BOTELLA 2015 
OD NUANCE

VN 501 
PEPE BOTELLA 2015 

OD NUANCE

VN 534 
PEPE BOTELLA 2015 

OD NUANCE

Španělskou značku z Alicante zastupuje v ČR  
pouze NUANCE. Její unikátní modely jsou designově  
čisté a vytříbené, z luxusních materiálů mikado 
a ottoman.

Pepe Botella je pro sebevědomé a dominantní  
nevěsty. Na fotografii je s Vadimírou Blažkovou  
přímo pan Pepe Botella. Rodinnou manufakturu  
vedou jeho dvě dcery.

LUXUSNÍ ŠATY 
PEPE BOTELLA
JINDE NENAJDETE

VN 540 
PEPE BOTELLA 2015 
OD NUANCE

VN 550 
PEPE BOTELLA 2015 

OD NUANCE



Pro oblíbené prsteny Retofy přímo ke zdroji.
Nová reprezentační prodejna Retofy je ve Svatebním domě Nuance na Národní 23.
Při rezervaci šatů můžete zároveň vybrat prsteny z nejširší nabídky Retofy v Praze.
www.retofy.cz

2

 půjčovna dekorací  
návrhy a realizace kom-
pletní svatební výzdoby

2

svatební doplňky pro  
nevěsty, družičky, hosty...

2

svatební dekorace, de-
korace aut, autobusů, 

restaurací, kostelů

2

 návrhy originálního sva-
tebního designu, zakázko-

vá výroba na míru

svatební oznámení

2

svatební
dekorace

Magda Design
NUANCE svatební dům,1. patro

po–pá 1300–1800

tel. 602 739 955

magda.vondrova@centrum.czwww.floristika-svatebnidesign.webnode.cz



Příjemné posezení, výborná káva, milá obsluha 
a spousta dobrot v cukrárně a kavárně Bauman 

přímo ve svatebním domě Nuance.

Objednávejte 
svatební pečivo, cukroví a do� y.

Bauman Premium Bakery
Národní 23, Praha 1

tel. +420 222 513 142
www.bauman-bakery.cz

NUANCE
MÁ VLASTNÍ
HALFMARATHON

DNE 29. 8. 2015 ODSTARTUJE ŠESTÝ ROČNÍK  
BĚŽECKÉHO ZÁVODU NUANCE HALF MARATHON SEDLČANY.

Jedná se o závod s přátelskou a rodinnou atmosférou, kterého se účastní nejen 
elitní běžci, ale vzhledem k tříhodinovému limitu dokončení stojí na startu kaž-
dého ročníku vždy i několik naprostých nováčků. 21,1 kilometru trati vede silně 
zvrásněnou krajinou Sedlčanska a svým profilem patří k obtížným. Nádherné 
vyhlídky do okolí, které poskytují úseky v nejvyšších bodech tratě, řadí závod 
k nejhezčím ve Středočeském kraji.

Podrobné informace: www.sendysport.cz, kde lze v případě 
zájmu na účasti v závodě kontaktovat hlavního pořadatele,  
kterým je pan Václav Baudisch.



otevřených dveří

  Těšíme se na vás

11. a 12. dubna 2014 (pátek a sobota) vždy od 14 do 18 hod.Svatební den

tržiště 9, 118 00  Prague 1 • www.aria.cz • stay@aria.cz • tel. +420 225 334 111 vStUP ZdaRMa

NUANCE_ZLOM-2014.indd   1 16.12.13   12:58

pátek 10. 4. 2015 od 14:00 do 19:00 a sobota 11. 4. 2015 od 14:00 do 18:00



BASIRA 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

JSME HLAVNÍM ZÁSTUPCEM  
A DODAVATELEM PRONOVIAS 
V ČESKÉ REPUBLICE
Tradičně nejširší nabídku šatů slavné značky z Barcelony má NUANCE. Máme od Pronovias, coby největší odběratelé  
v ČR, modelovou exklusivitu, což znamená, že na kongresech vybíráme jako první a vybrané modely jsou poté jen u nás.

Nenapalte se plagiáty, kdekdo se dnes chlubí ukradenými fotografiemi. Prodejce Pronovias Barcelona poznáte snadno: 
Je uveden na www.pronovias.cz a nabízí jednotlivé modely s jejich originálními jmény a ročníky (každý modelový rok má 
jednotné pozadí). 

Na fotografiích je NUANCE na Pronovias Fashion Show 2015 Collection.



DALAMO 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

BESTINE 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE



BARONDA 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

BELLAMY 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



BERNICE 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

BIA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



Pár let koketuji s myšlenkou, popsat s odstupem 25 roků ve stále trvajícím šastném manželství,  
co se mi jeví pro sňatek podstatné.

 1. Chování partnera v nestandardních a stresových situacích.

 2. Vztah partnera ke svým rodičům.

 3. Vyjasněná finanční situace snoubenců.

 4. Vzájemné povědomí o závislostech toho druhého všeho druhu.

 5. Shoda ohledně doby plánování dětí.

 6. Míra prolnutí manželského života s přáteli.

 7. Důležitost osobní kariéry vzhledem k nečekaným změnám v rodině.

 8. Schopnost připuštění proměnlivosti nyní vyhovujících vnějších okolností.

 9. Připravenost (nebojácnost) ve smyslu pracovních i lidských ztrát.

 10. Způsob přijímání rozdílných názorů. 

Věřte nevěřte, budete-li už v době příprav 
manželského soužití vnímat vážný problém 
by jen v jednom bodě, respektive, nebu-
dete-li mít s partnerem domluveno, že nic 
není neměnné a oba i přes současný postoj 
jste připraveni ke změnám ve prospěch 
rodinné harmonie, koexistence a pohodo-
vému chodu domácnosti, svou svatbu ještě 
zvažte. 

Každý rok je rozvedeno 50 % novomanže-
lů, což je opravdu neuvěřitelné číslo (cca 
25 tisíc párů!). 

Motorem maželství je zdrženlivost a flexibilita. 

Přeji vám, nechť je vaše manželství formulí 1 s dvanáctiválcem ferrari. 
Občas bude mít poruchu – je to Ital, ale jeho krása, zvuk a akcelerace 
za ty nervy rozhodně stojí!

Viktor Blažek

Psaní článků do svatebního magazínu 14 roků 
má svá úskalí. Jednak proto, že nemohu navazo-
vat a rozšiřovat minule otištěné, neboť jste, milí 
snoubenci, stále noví, nikoliv stálí zákazníci (až 
na výjimky), a druhak proto, že svatební přípra-
vy a rituály jsou v podstatě neměnné, tedy, měl 
bych se stále jen opakovat nebo ve starších textech 
modifikovat slovíčka.

To však pro mě není a věřím, že si moje články o přípravách, květinách, výběru šatů, typech postav, 
fotografování, a tak dále, snadno vyhledáte na našich stránkách www.svatebnimagazin.cz nebo 
www.nuance.cz/svatebni-magazin-nuance. 

Navíc mám pocit, že naši zákazníci mají vlastní názor a vytříbený vkus, což projevují tím, že jdou 
rovnou do Nuance pro dokonalé zboží za odpovídající cenu. Pro takové „naše“ lidi jistě není problém 
zastavit se v každodenním shonu a promyslet přípravu vlastní svatby. Naši lidé jsou svébytní a ne-
podléhající letitým (v českém případě mnohdy socialistickým) svatebním konvencím, a z rad starších si 
vybírají jen to, co se jim osobně zdá pro vlastní svatbu příjemné a užitečné.

Pokračování 
JINDY



NUANCE
plná televize

Svatební dům NUANCE je odborným konzultantem a dodavatelem svatební 
a společenské garderobiéry oblíbeného seriálu FTV Prima Svatby v Benátkách. 
Seriál pojednává o provozu svatebního salonu a lidském hemžení kolem. Je 
herecky velice dobře obsazen a jeho sledovanost atakovala v nejúspěšnějším 
dílu milion diváků, aby se ustálila kolem půl milionu diváků v dílech ostatních.

V první sérii seriálu si zahrála i majitelka NUANCE, přičemž natáčení druhé 
série je již v plném proudu a taktéž se částečně odehrálo v pražské NUANCI. 



LEOZZA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

BLANCHE 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



BONGANI 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

BOHEMIO 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE



na Zámku Do� íš

•

•
na Zámku Do� íš

•
na Zámku Do� íš

Svatební obřady
 Zrcadlový sál / Konírna / Francouzský park

Kompletní svatební servis
Catering, rautové stany / Hostina v prostorách zámku / Květinová výzdoba / Efekty a ohňostroje

Hotel Garni**** Zámek Dobříš
10 komfortních pokojů / Svatební apartmá / Konferenční centrum, Fitness / Parkování v areálu zámku

Zámecká restaurace

O� ad, hostina a ubytování

Včasná rezervace nutná. Uveďte, že jde o kontakt přes NUANCE.
Ředitel Pavel Krejcárek

tel.: 318 521 240 / info@zamekdobris.cz / www.zamekdobris.cz

    Prožijte svůj nejkrásnější den v romantickém prostředí 
dobříšského zámku patřící rodu Colloredo-Mannsfeld.

Záleží na každé maličkosti, na každém jednotlivém detailu. A jednou z takových věcí, které musí 
být perfektní v tento den, je svatební účes. Dotváří celek našeho zamýšleného vzhledu, protože ve 
svatební den chceme okolí prostě vyrazit dech. Tým pod vedením Tomáše Arsova se pokusí 
naslouchat Vašim přáním a požadavkům, doplní je svými zkušenostmi a společně tak vytvoří 
dokonalý svatební účes, který bude ozdobou každého svatebního alba.

Dalším střípkem do mozaiky je svatební líčení, permanentní make-up a manikúra s 
pedikúrou. Svatební den prožijeme při troše štěstí jen jednou v životě. Ačkoliv mu každá z nás 
přikládá jinou váhu, jedno je jisté – když už k němu dojde, chceme, aby byl výjimečný. V našem 
salónu dokážeme zázrak bez zázraku. Těšíme se na Vaši návštěvu!
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BOSEDA 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

BONNIE 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



Hotel Štekl, Hluboká nad Vltavou
Zámecký hotel Štekl je zasazen uprostřed překrásné a historicky 
bohaté krajiny Jižních Čech, v těsné blízkosti zámku Hluboká, 
který je jedním z nejnavštěvovanějších zámků České republiky. 
Hotel Štekl je dnes výjimečný hned v několika směrech: svou 
polohou, historií a citlivým skloubením profesionálních služeb 
s přátelskou domácí atmosférou. Stává se tak ideálním místem 
pro uspořádání Vaší svatební hostiny. Pronajmout si můžete Re-
gentský sál, restauraci „Pánů z Růže“, nebo Oranžérii s celkovou 
kapacitou od 50 do 150 míst, která je propojená s prostornou 
terasou s výhledem na celé Jižní Čechy.

Hotel Gold, Český Krumlov
Romantický hotel Gold je v malebném prostředí městského 
parku, přímo na břehu Vltavy. V bezprostřední blízkosti histo-
rického centra Českého Krumlova se tak našim hostům nabízí 
26 komfortních pokojů, z nichž některé jsou nadstandardně vy-
baveny vlastní saunou nebo vířivou vanou. Požitek při vychutná-
vání specialit domácí i zahraniční kuchyně umocňuje překrásný 
výhled na velkolepý zámek zdvíhající se na skále za řekou, a to 
z restaurace, venkovní terasy i Regentského sálu. Všechny tyto 
prostory jsou ideální pro pořádání svatebních oslav. Hotelovým 
hostům dále slouží vlastní, kamerou sledované parkoviště.

Pro Vaši svatbu zajistíme
»  Svatební obřad přímo na nádvoří 
»  Kočár na projížďku zahradami a cestu na obřad
»  Hudbu jakéhokoliv žánru
»  Květinovou výzdobu obřadu, kytici, myrtu, aranžmá 

do apartmá, žardiny na tabule a rautové stoly
»  Ovocné koše na pokoj novomanželům a rodičům
»  Romantickou výzdobu se svíčkami a květinami
»  Vytištění menu a jmenovek na stůl
»  Svatební dorty, výslužky, svatební koláčky
»  Služby fotografa nebo kameramana
»  Ohňostroje venkovní, interiérové, ohňostroje s hudbou
»  Kostýmované svatební oslavy
»  Vystoupení šermířů, kejklířů, fakírů, břišních tanečnic

HOTEL ŠTEKL****
Bezručova 141, 
373 41 Hluboká nad Vltavou
Tel. +420 387 967 491
stekl@hotelstekl.cz
www.hotelstekl.cz

HOTEL GOLD****
Linecká 55, 
381 01 Český Krumlov
Tel. + 420 380 712 551
gold@hotelgold.cz
www.hotelgold.cz

Hotel Štekl
 & hotel GoldZámek Mitrowicz

BUĎTE ORIGINÁLNÍ,

NA ZÁMKU MITROWICZ OTEVÍRÁME PRVNÍ SVATEBNÍ SEZÓNU!

MŮŽETE SI VYBRAT MEZI OBŘADEM V REPREZENTATIVNÍCH PROSTORÁCH ZÁMKU,
NA NÁDVOŘÍ ČI V PARKU. U NÁS MÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST USPOŘÁDAT  
V UZAVŘENÉM AREÁLU VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ, SVATEBNÍ OBŘAD, HOSTINU,

VEČERNÍ OSLAVU, UBYTOVAT SVATEBNÍ HOSTY A PROŽÍT NEOPAKOVATELNOU
SVATEBNÍ NOC V ZÁMECKÉM SVATEBNÍM APARTMÁ.

SVATBA U NÁS NA ZÁMKU JE SVATBA BEZ STAROSTÍ, 
NABÍZÍME KOMPLETNÍ SVATEBNÍ SERVIS A SLUŽBY.

WWW.ZAMEKMITROWICZ.CZ        TEL: 420 728 353 133



BRANDIE 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

BOTIS 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE
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OCANTO 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



MAEVE 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

MADRA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



MANAMI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

MESSINA 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE



MAIARA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

MAGAMI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



SVATEBNÍ VELE TRH  V DIPLOMAT HOTELU PR AGUE 6.  � 7.  ÚNOR A 2015

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE 

Evropská 15, 160 41 Praha 6, www.diplomathotel.cz, www.vi-hotels.com, facebook.com/SvatebniVeletrhPraha

PÁTEK:     14:00 – 20:00          SOBOTA:     10:00 – 20:00
módní přehlídky • kuchařská show • svatební dekorace • líčení • ochutnávky jídel

JE ČAS NA 
PŘÍPRAVY!

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI



MARANTA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

MARILIA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



OFIRA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCEOBERTI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



MARIMAR 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

MILIANI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



MELIT 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

Praha 28. 10. 2014 

 PROHLÁŠENÍ ZAKLADATELŮ

Profesní sdružení firem zabývajících se čin-
nostmi souvisejícími s přípravou a realizací 
svateb. 
Zakládající členové a investoři: Svateb-
ní časopis Tvoje svatba, svatební portál 
Svatba.cz, svatební dům Nuance, snubní 
prsteny Retofy, svatební veletrh Diplomat 
4*, svatební fotografové Andrle a Pělucha, 
svatební hostiny v hotelu Aria 5*.

Praha 13. 11. 2014

 PŘEDSTAVENÍ PŘI OSLAVĚ NARO-
ZENIN ČASOPISU TVOJE SVATBA  
NA ŽIŽKOVSKÉ VĚŽI

V Čechách je svatební průmysl popelkou. Je 
jen několik evropsky porovnatelných lídrů. 

Zuří slevománie bez koncepce u většiny 
ostatních. Devalvují a dehonestují se i dove-
zené vyznamné značky.

Je nutná změna na prosperující branži 
s kvalitním zbožím za odpovídající ceny. 
Vrame vážnost přípravě svatby a doceňuj-
me význam kvalitních komponentů a služeb.

Například ve svatebních šatech zahájila 
v Praze frontální útok proti těmto nešvarům 
před pěti roky firma NUANCE. 

V době, kdy se v Londýně na možnost 
vyzkoušeni šatů Pronovias bral v salonech 
pořadník, v Čechách se inzerovaly na tutéž 
značku 50 procentní slevy při rezervaci 
ihned. 

Umíte si představit, v jakém stavu zboží 
bylo... Když tehdejšího dealera jmenova-
né značky navštívila ředitelka pro Evropu, 

každý nemůže být 

SVATEBNÍM  
EXPERTEM...

Ve svatební branži to začalo dunět. Za burácení motoru 
formule 1 bývá na akcích představován vznikající  
cech svatebních profesionálů s názvem  
SVATEBNÍ EXPERT.



okamžitě mu odebrala licenci. Tehdy se 
začalo blýskat na lepší časy a vznikl první 
skutečný svatební dům v Praze na Narodní, 
zmiňovaná NUANCE.

Tím se do Prahy a postupně do celé země 
vrátil duch profesionality, stavovské cti, 
a začalo se vytvářet podhoubí vznikajícího 
cechu svatebních expertů, který je pokra-
čováním trendu vynikající nabídky za od-
povídající, celkový růst svatební branže 
umožňující, ceny.

Dle názoru prvních představitelů cechu je 
cestou profesionalizace a kategorizace 
svatebních subjektů, tedy zvážení jednot-
livých subjektů, jaký segment trhu pokryjí, 
k jaké cenové hladině se budou hlásit, 
a dělat takové promo. Jednoduše řečeno, 
cech přispěje k orientaci zákazníků rozklí-
čováním zneužívání pojmů exklusivni, autori-
zovaný, prémiový, zastoupení, apod. Mohl 
by tak vzniknout transparentní svatební 
průmysl, kde výrobci a dovozci luxusních 

značek budou drazí a neznačkové firmy 
levné. Nyní je tomu totiž tak, že málem 
všichni jsou značkoví a exklusivní. A při-
tom mnozí snoubenci chtějí třeba jen čisté 
a pěkné levné šaty.

A mají snoubenci už dopředu jasno, 
do provozovny jakého subjektu míří. Bude 

ušetřeno mnoho zklamání z nenaplněných 
očekávání nebo zaskočení z cen v autori-
zovaných salonech.

Říkáme, kvalitě patří odpovídající cena, 
slevy patří na starší kolekce či neznačkové 
zboží, a svatební průmysl není secondhand!

Snoubenci a média, řídíte naše mistrovství! 
A protože zakladatelé cechu tuto větu 
myslí vážně, maskotem cechu svatebních 
expertů je formule 1 v životní velikosti.

NEZÁVISLÁ SVATEBNÍ MÉDIA 
SVATBA.CZ a TVOJE SVATBA přijala 
zodpovědný post kvalitativní a certifikační 
autority pro členskou základnu. Autoriza-
ce je dvoufázová (50 % IT dotazník, 50 % 
supervize) a probíhá digitálním a tištěným 
certifikátem „SVATEBNÍ EXPERT“ / „WED-
DING EXPERT“.

HLAVNÍ SUPERVIZOŘI
Lucie Kopecká a Ondřej Bambous 

WEBOVÉ STRÁNKY 
www.svatebniexpert.com

PROMO MASKOT TÝMU
Monopost ferrari formule 1 fullsize 
s logy zakladatelů

DŮVOD VZNIKU A CÍL PŮSOBENÍ 
cechu svatebních expertů je nutnost 
celkového pozvednutí kvality sva-
tební branže v ČR ve všech jejích 
suboborech. Svatební experti sta-
novují a udržují oborové standardy 
dle nejvyššího umu, vědomí a svě-
domí, tak, aby byl český svatební 
průmysl na světové úrovni. Účast 

svatebních firem v projektu napříč Českou 
republikou je věcí stavovské cti, stejně tak 
i případné zapojení se do certifikačního 
procesu. Snoubenci musejí mít u certifikova-
ných subjektů jistotu kvality. 

Viktor Blažek



KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 

OD NUANCE

KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 
OD NUANCE



KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 
OD NUANCE

KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 
OD NUANCE



KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 

OD NUANCE

KOLEKCE PRESTIGE 
WILVORST 2015 
OD NUANCE



Platí pro novomanžele, kteří uzavřeli sňatek v roce konání zájezdu do Řecka 
s CK IRÍNY TOURS spol. s r. o. a zakoupili si zájezd z katalogu Řecko 2015.

DÁREK CK IRÍNY TOURS ROMANTICKÁ VEČEŘE
PRO NOVOMANŽELE V HODNOTĚ 2000 KČ

Civilní, církevní svatby a svatby „na oko“, včetně navazujících služeb pro Vás
zajistí CK IRÍNY TOURS spol. s r. o., �rma s tradicí od roku 1991.



NALLIBE 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

NILIA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



AGRADABLE 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

NATALINA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



ALANA 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

AISHA 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



ALABASTRO 
PRONOVIAS 2015 
OD NUANCE

AMI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



ANAIS 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE

ALHELI 
PRONOVIAS 2015 

OD NUANCE



zleva Lázaro Rosa-Violán, architektka vlajkového obchodu  
PRONOVIAS, Vladimíra Blažková, majitelka NUANCE

zleva Vladimíra Blažková, majitelka NUANCE,  
Julia Cher, ředitelka PRONOVIAS pro západní Evropu

U PRONOVIAS  
V BARCELONĚ  
je zítřek už včerejškem...

NUANCE BYLA TRADIČNĚ HOSTEM LEDNOVÉHO CATWALKU,  
LETOS PŘEDKOLEKCE PRONOVIAS 2016. 

A tentokráte i předvedení nového třípodlažního vlajkového obchodu firmy na náměstíčku  
Rambla de Catalunya a slavnostní večeře pro zástupce z celého světa.  
Akce proběhly 10. a 11. ledna 2015.



zleva Vladimíra Blažková, majitelka NUANCE, Alexej Koulakov, ředitel PRO-
NOVIAS pro východní Evropu, Alberto Palatchi jr., syn majitele PRONOVIAS



SKVĚLÉ FOTOGRAFIE
NEJEN SVATEBNÍ

www.martinandrle.cz

NUANCE PŘIVÁŽÍ
OBLEKY WILVORST

SVATEBNÍM EXPERTEM NEMŮŽE BÝT KAŽDÝ
FIRMY SÍDLÍCÍ VE SVATEBNÍM DOMĚ JIMI JSOU

ŠPIČKOVÉ NĚMECKÉ OBLEKY K PRODEJI I PRONÁJMU 
VE SVATEBNÍCH DOMECH NUANCE

NUANCE.CZ



W W W . N U A N C E . C Z

foto © Pronovias Barcelona / modelka: Emily Didonato / fotograf: Carles Alsina

NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Národní 23, Praha 1
+ 420 737 438 084
pronovias@nuance.cz

Po–Pá 10–19 hodin  |  So 10–18 hodin

NUANCE SVATEBNÍ DŮM
Biskupská 31, České Budějovice 1

+ 420 737 014 374
sanpatrick@nuance.cz

Po–Pá 10–18 hodin  |  So 9–16 hodin

SVATEBNÍ SALON 
SPOLEČENSKÝ BUTIK
PRODEJNA OBLEKŮ

SVATEBNÍ OBUV
DOPLŇKY A DEKORACE

ZLATNICTVÍ
CUKRÁRNA

REDAKCE ČASOPISU
CASTINGY

PRONOVIAS, PEPE BOTELLA
PRONOVIAS
WILVORST
RAINBOW, WILVORST
MAGDA DESIGN
RETOFY
BAUMAN
TVOJE SVATBA
SOUBOJ NEVĚST

2015

svatební magazín 2015   |   14. ročník   |   6 8  K č  /  3 , 5 0  €

  VE SPRÁVNÝ 

   ČAS na 
NEJLEPŠÍM
   MÍSTĚ

jste

V NUANCI JE VŠE, CO POTŘEBUJETE


